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Ansökan om medlemskap
Jag ansöker härmed om medlemskap i följande Veteranförening:

Vattenfalls Veteraner i 

Var god texta!

NAmN

Adress

PostNummer och ort

telefoN

e-PostAdress

födelsedAtum (ååmmdd)

org.eNhet/bolAg Vid PeNsioNeriNgeN 

dAtum för PeNsioNeriNgeN

ort och dAtum

uNderskrift

skickAs iN till VAtteNfAlls VeterANföreNiNg På diN ort. 

kontaktuppgifter finner du i denna folder eller på 
www.vf-veteraneristhlm.se 

!



Att bli pensionär och lämna yrkeslivet upplevs 
mycket olika av olika individer. för många väntar en stor 
och efterlängtad frihet, medan andra förlorar en viktig 
del i tillvaron. hur man än ser på sitt nya liv kommer det 
att innebära att kontakten med arbetskamraterna, yrkes-

verksamheten och Vattenfall blir färre eller upphör.

det vill säga om man inte gör något åt 
saken. riktigt som förr blir det inte men 
du kan upprätthålla kontakterna (och 
skaffa dig nya) genom Vattenfalls 
Veteranföreningar, som vill samla alla 
som pensionerats från företaget. syftet 
är att med gemensamma aktiviteter 
främja gott kamratskap samt behålla 
samhörighetskänslan och kontakten 
med Vattenfall. Vattenfall ser positivt på 
föreningarnas verksamhet och stödjer 
oss ekonomiskt och uppmuntrar oss på 
olika sätt.

Vattenfalls Veteranföreningar finns på 
ett antal orter runt om i sverige. du kan 
gå med i någon av dessa föreningar och 
få del av de arrangemang som fören-
ingen har på din ort. som medlem har 
du flera fördelar. Vilka kan variera från 
förening till förening.

föreningarna är till för sina medlem-
mar. därför finns det alltid möjligheter 
för dig att påverka eller ta initiativ till 
nya verksamheter – kanske själv starta 
och leda aktiviteter i en grupp. som 
pensionär får du ju mycket tid och energi 
över! Annars är du alltid välkommen att 
delta i de aktiviteter som finns.

Några  exempel på aktiviteter i de 
olika föreningarna är:
• regelbundna möten med föredrag,  
 kaffe och umgänge
• besök på museer, utställningar, 
 teatrar
• Pubaftnar
• studiebesök 
• utflykter och vandringar
• Julfest
• studieresor

medlemskap i föreningarna beviljas, 
efter ansökan, varje pensionär som en 
betydande del av sitt arbetsliv arbetat 
inom Vattenfallkoncernen. för aktuell 
medlemsavgift och övrig information 
vänligen kontakta föreningen på din 
ort.

Ansökan görs helst via e-post eller 
genom att klippa av och fylla i nödvän-
diga uppgifter på baksidan av denna 
folder och sen skicka in sidan till aktuell 
förening. kontaktuppgifter finns här 
intill eller på 
www.vf-veteraneristhlm.se

Vattenfalls Veteraner i Västerås
e-post: ordf@vf-veteranerivas.se
hemsida: www.vf-veteranerivas.se

Vattenfalls Veteraner i Stockholm
e-post: 
veteranerna.stockholm@vattenfall.com
hemsida: www.vf-veteraneristhlm.se

Vattenfalls Veteraner region Öst
e-post: bljch@telia.com 
(obs! hustruns mailadress)

Vattenfall Västsveriges Veteraner
e-post: info@vvvet.se
hemsida: www.vvvet.se

Vattenfalls Veteraner i Norr
e-post: gosta.boden@spray.se

Vattenfalls Veteranförening Älvkarleby
e-post: sven-birger@hotmail.com

Vattenfalls Veteraner i Umeå
e-post: kurt.bergkvist@telia.com

Vattenfalls Veteraner Stenungsund
e-post: 030381654@telia.com

Vattenfalls Veteraner i Östhammar
e-post: alf@lindfors.de 
hemsida: www.vf-veteraneriosth.se

Vattenfalls Veteraner i Sundsvall
e-post: lorudd@telia.com 

Vattenfalls Veteranförening 
i Uppsalaområdet
e-post: vfvetua@gmail.com
hemsida: 
www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se

Vattenfall ringhalsveteraner
e-post: ringhalsveteranerna@rivet.se
hemsida: www.rivet.se

Välkommen att kontakta 
föreningen på din ort! 


